
 

A ELECTRA MONTAGENS E CONSTRUÇÕES EIRELI compromete-se a realizar suas atividades de modo a estabelecer e 
manter um elevado padrão de Saúde e Segurança Ocupacional, buscando a melhoria contínua das condições de trabalho 
de seus colaboradores.  
A Diretoria da empresa considera que esta Política deve ser parte integrante do planejamento, organização, controle e 
execução de qualquer trabalho e como tal deve ser criteriosamente respeitada e acatada por todo o corpo de 
empregados e serviços terceirizados. 
São diretrizes desta Política:  
 

1. Antecipar, identificar, eliminar perigos, controlar e reduzir todo e qualquer risco de Saúde e Segurança 
Ocupacional aplicando os esforços necessários para assegurar que todas as atividades sejam desenvolvidas de 
forma segura para os colaboradores, clientes e terceiros;  
 

2. Buscar o alinhamento às boas práticas de Saúde e Segurança Ocupacional em conformidade com a legislação, 
regulação, normas e padrões vigentes e aplicáveis aos serviços prestados, permitindo consulta e participação dos 
trabalhadores e seus representantes;  
 

3. Promover continuamente a informação e o treinamento em Saúde e Segurança Ocupacional como parte do 
desenvolvimento profissional dos colaboradores para criar a cultura de segurança na Empresa; 
 

4. Assegurar que a prestação dos serviços seja realizada cumprindo todos os requisitos de segurança estabelecidos 
pelos clientes e assistindo‐os na identificação de oportunidades de melhorias; 
  

5. Identificar, relatar, investigar e tratar as irregularidades, incidentes, condições inseguras e acidentes para evitar 
repetições; e  
 

6. Disseminar a Política, de forma que nenhuma atividade, mesmo que por urgência, importância, ou qualquer 
outra alegação, seja realizada sem considerar os requisitos da Saúde e Segurança do colaborador, 
proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis para prevenção de lesões e problemas de saúde 
relacionados ao trabalho. 

 
Ao integrar a Política de Saúde e Segurança Ocupacional a sua estratégia operacional, a diretoria da ELECTRA 
MONTAGENS E CONSTRUÇÕES EIRELI reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua do sistema de gestão de SSO 
e a busca de excelência nas suas atividades. 
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